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• Foi um crítico vigoroso do comportamentalismo e da 
psicanálise. Segundo Maslow, o estudo psicológico focado 
em exemplos anormais e emocionalmente perturbados da 
humanidade, ignoram qualidades humanas positivas, como 
felicidade, satisfação e paz de espírito:  "O estudo de 
espécimes avariados, atrofiados, imaturos e não saudáveis só 
pode produzir uma psicologia defeituosa" (Maslow, 1970b, p. 
180).

• Maslow acreditava que a natureza humana seria subestimada 
se não analisamos os melhores exemplos da humanidade, as 
pessoas mais criativas, saudáveis e maduras da sociedade, o 
que torna possível determinar o alcance completo do 
potencial humano.

• A teoria da personalidade de Maslow não tem origem em 
histórias de casos de pacientes clínicos, mas em pesquisas 
com adultos criativos, independentes, auto-suficientes e 
realizados. Maslow concluiu que cada pessoa nasce com as 
mesmas necessidades instintivas que nos capacitam a 
crescer, a nos desenvolver e a realizar nossos potenciais.

 

BIOGRAFIA
• A história de Maslow é marcada por sentimentos de inferioridade e 

compensação

• Nascido em Nova York, era o mais velho de uma prole de sete filhos. 
Os pais eram imigrantes com pouca cultura, mas o pai incutiu em seu 
filho um intenso impulso pela obtenção de sucesso ao migrar aos 14 
anos a pé e de carona da Rússia até a Europa Ocidental.

• Sua infância foi difícil, e achava um milagre não ser um psicótico. 
Isolado e infeliz, cresceu sem amigos próximos e sem pais afetuosos. 
O pai era distante e abandonava periodicamente o seu infeliz 
casamento. No final, reconciliou-se com o pai, mas enquanto criança e 
adolescente sentiu apenas hostilidade por ele.

• A relação com a mãe foi pior. Era supersticiosa e o punia prontamente 
pelas mínimas faltas que fizesse. Proclamava que Deus iria castigá-lo e 
o rejeitava abertamenta, favorecendo os irmãos mais novos. Maslow 
nunca perdoou o tratamento. A experiência influenciou não apenas sua 
vida emocional, como também o seu trabalho em psicologia. "Toda a 
essência da minha filosofia de vida, todas as minhas pesquisas e 
teorizações ( ... ) têm origem no ódio e na revolta contra tudo o que ela 
representou"

 



• Esquelético e narigudo, sofreu um enorme complexo de inferioridade em sua 
adolescência.  Buscou compensar essas deficiências com realizações atléticas, 
mas não foi bem sucedido.  Podemos dizer que Maslow foi um exemplo vivo do 
conceito de compensação por sentimentos de inferioridade de Adler, teoria que lhe 
despertou um profundo interesse posteriormente.

• Então voltou-se para os livros; e fez da leitura e da educação seu caminho de saída 
do gueto da pobreza e da solidão. A pedido de seu pai, começou a estudar Direito. 
mas depois de duas semanas concluiu que não era o que queria, o que ele gostava 
de fazer na verdade era estudar tudo.

Dos macacos à auto-realização

O desejo de aprender de Maslow equiparava-se 
à paixão por sua prima Bertha, com quem se 
casou aos 20 anos. Essa união lhe deu um 
sentimento de inserção e um sentido de direção. 

Antes de ir estudar em Wisconsin, se 
matriculara em um curso de psicologia em 
Cornell, o qual achara "terrível e sem sentido". 

Em Wisconsin, descobriu a psicologia comportamentalista de Watson, que 
inicialmente o encantou, levando-o a estudar em psicologia experimental a 
dominação e o comportamento sexual em primatas. Podemos concluir que muita 
coisa aconteceu entre suas pesquisas comportamentalistas e o surgimento da 
Psicologia Humanista.  

• Maslow foi influenciado pela leitura dos trabalhos de Freud, dos 
psicólogos da Gestalt e por diferentes filósofos.

• A eclosão da Segunda Guerra Mundial e o nascimento de seu primeiro 
filho foram fundamentais para o seu trabalho: Diria que qualquer um 
que tenha tido um bebê jamais poderia ser comportamentalista".

• Recebeu em 1934 seu Ph.D. pela Universidade de Wisconsin e retornou 
a Nova York para um pós-doutorado sob a supervisão de E.L. Thorndike 
em Columbia.  Depois lecionou no Brooklyn College até 1951.

• Seu QI, obtido em diferentes testes, era de 195, descrito por Thorndike 
como um gênio, o que o surpreendeu.

• Em Nova York na virada da década de 1930 para a de 1940, entrou em 
contato com os intelectuais emigrantes da Alemanha nazista - Erich 
Fromm, Karen Horney e Alfred Adler.

 

• Maslow se entusiasmou com as teorias de Adler, e também 
conheceu o psicólogo da gestalt Max Wertheimer e a 
antropóloga norte-americana Ruth Benedict. Sua 
admiração por eles despertou suas idéias sobre auto-
realização.

• O envolvimento dos EUA na Segunda Guerra Mundial 
mudou sua vida. Ele resolveu devotar-se ao 
desenvolvimento de uma psicologia que pudesse tratar dos 
mais elevados ideais humanos, que aprimorasse a 
personalidade, demonstrando que as pessoas são capazes 
de exibir comportamentos melhores que o preconceito, o 
ódio e a agressão.

• Recebeu uma bolsa de estudos de uma fundação para 
mudar-se para a Califórnia e ocupar-se de sua filosofia de 
política, economia e ética baseada numa psicologia 
humanista. 

• Tornou-se uma figura imensamente popular na psicologia e 
entre o público em geral. Recebeu muitos prêmios e 
honrarias e foi eleito presidente da American Psychological 
Association em 1967.  



O Desenvolvimento da Personalidade: 
A Hierarquia das Necessidades

• Maslow propôs uma hierarquia de cinco necessidades inatas
que ativam e direcionam o comportamento humano.

 

• Essas necessidades são descritas como instintóides, pois 
apresentam um componente hereditário, mas podem ser 
influenciadas ou anuladas pelo aprendizado, pelas expectativas 
sociais e pelo medo de desaprovação, estando sujeitas a 
variação de uma pessoa para outra. 

• São dispostas ordenadamente, da mais forte à mais fraca. As 
necessidades inferiores têm de ser pelo menos parcialmente
satisfeitas antes que as superiores se tornem influentes. 

• Não somos impulsionados por todas as necessidades ao 
mesmo tempo,  apenas uma domina nossa personalidade, o 
que depende das outras terem sido satisfeitas. Pessoas bem-
sucedidas profissionalmente não são mais impulsionadas por 
suas necessidades fisiológicas e de segurança, e até mesmo 
nem estão cientes delas, pois tais necessidades já foram 
suficientemente satisfeitas. 

• No entanto, Maslow sugere que a ordenação das necessidades 
pode mudar, podendo as necessidades de segurança e 
fisiológicas reassumir a prioridade. 

 

Características das necessidades
• Quanto mais inferior na hierarquia, maior seu poder, sua força e 

prioridade. 

• As necessidades superiores surgem mais tarde, as fisiológicas e de 
segurança emergem na infância, as de afiliação e de estima aparecem 
na adolescência e a de auto-realização apenas na meia-idade.

• Como as necessidades superiores são menos importantes para a 
sobrevivência real, sua satisfação pode ser postergada. O fracasso em 
satisfazer uma necessidade superior não produz uma crise, mas o 
fracasso em satisfazer uma necessidade inferior, sim. Por essa razão 
Maslow chamou as necessidades inferiores de necessidades de déficit 
ou de deficiência; o insucesso em satisfazê-las produz um déficit ou 
uma privação no indivíduo.

• Embora as necessidades superiores sejam menos relevantes à 
sobrevivência, elas contribuem para a sobrevivência e o crescimento. 
A satisfação das necessidades superiores leva ao aprimoramento da 
saúde e da longevidade. Por essa razão, Maslow chamou-as de 
necessidades de crescimento ou de ser.

• A satisfação de necessidades superiores é benéfica também 
psicologicamente e leva ao contentamento, à felicidade e à realização.  



• A satisfação de necessidades superiores requer melhores 
circunstâncias externas (sociais, econômicas e políticas) que 
o exigido pelas inferiores.

• Uma necessidade não tem de ser completamente satisfeita 
antes que a próxima necessidade na hierarquia se torne 
importante. 

Necessidades fisiológicas

• Se você, ao nadar, já teve de lutar pelo ar ou 
se já ficou muito tempo sem comer, deve ter 
percebido  quão pouco importantes podem 
ser as necessidades de amor, estima ou quaisquer outras 
quando o seu corpo está experienciando uma deficiência 
fisiológica. Mas, uma vez  satisfeita, a necessidade não mais 
nos impulsiona, deixando de dirigir ou controlar o 
comportamento.

• As necessidades de sobrevivência – fisiológicas - possuem 
um impacto pessoal maior como forças motivadoras em 
culturas nas quais a sobrevivência básica é uma preocupação 
cotidiana.  

Necessidades de segurança e proteção

• São, caracteristicamente, impulsos importantes para bebês e 
adultos neuróticos. Adultos emocionalmente saudáveis em geral 
têm suas necessidades de segurança satisfeitas, uma condição 
que requer estabilidade, proteção e ausência de medo e 
ansiedade. Adultos saudáveis aprendem maneiras de inibir suas 
reações a situações perigosas.

• Uma outra indicação visível das necessidades de segurança das 
crianças é sua preferência por um mundo estruturado e rotineiro, 
ordenado e previsível. Liberdade e permissividade demais levam à 
ausência de estrutura e ordem. Essa situação é passível de 
produzir ansiedade e insegurança nas crianças, pois ameaça sua 
proteção. Deve-se garantir um certo grau de liberdade às crianças, 
porém dentro dos limites de sua capacidade de lidar com isso. 
Essa liberdade deve ser acompanhada de orientação, pois elas 
ainda não são capazes de direcionar o seu próprio 
comportamento e perceber as conseqüências.

• Os adultos neuróticos e inseguros também necessitam de 
estrutura e ordem, pois suas necessidades de segurança ainda 
dominam sua personalidade. Os neuróticos evitam 
compulsivamente novas experiências. Estruturam o seu mundo de 
forma a torná-lo previsível.  

Necessidades de afiliação e amor

• Uma vez satisfeitas razoavelmente as necessidades 
fisiológicas e de segurança, ocupamo-nos das necessidades 
de afiliação e amor, que se expressam por meio de um 
relacionamento próximo com um amigo, amante ou 
companheiro, ou de relações sociais formadas no interior de 
um grupo.

• A necessidade de afiliação tem se tornado cada vez mais difícil 
de ser satisfeita em nossa sociedade. Muitos tentam satisfazer 
a necessidade de afiliação associando-se a uma igreja ou a um 
clube, matriculando-se num curso ou se oferecendo como 
voluntário para uma organização de prestação de serviço.

• A necessidade de dar e receber amor pode ser satisfeita por 
meio de uma relação íntima com outra pessoa. Maslow não 
equiparou amor a sexo, que é uma necessidade fisiológica, 
mas reconhece que o sexo é uma maneira de expressar a 
necessidade de amor. Sugeriu que o fracasso em satisfazer 
essa necessidade é uma razão fundamental do desajuste 
emocional.  



Necessidades de estima

Uma vez que nos sintamos amados e tenhamos um senso de 
afiliação, podemos nos ver impulsionados por duas formas de 
necessidade de estima. Precisamos de estima e respeito de nossa 
própria parte, sob a forma de sentimento de autovalorização, e da 
parte de outras pessoas sob a forma de status, reconhecimento ou 
sucesso social. A satisfação da necessidade de auto-estima 
permite que nos sintamos confiantes de nossa força, valor e 
adequação, o que ajudará a nos tornarmos mais capazes e 
produtivos em todos os aspectos da nossa vida. Quando nos falta 
auto-estima, sentimo-nos inferiores, desamparados e 
desencorajados, com pouca confiança em nossa capacidade de 
lidar com a realidade.

 

Necessidades de auto-realização

• Necessidade mais elevada na hierarquia de Maslow, depende da 
realização e cumprimento máximos de nossos potenciais, talentos e 
capacidade. Ainda que uma pessoa tenha satisfeitas todas as outras 
necessidades na hierarquia, se não estiver auto-realizada, ficará 
impaciente, frustrada e descontente. 

• O processo de auto-realização pode tomar muitas formas, porém cada 
um pode maximizar as habilidades pessoais e atingir o desenvolvimento 
completo da personalidade.

• O importante é desenvolver os seus próprios potenciais no mais alto 
nível possível, qualquer que seja a missão escolhida. Maslow coloca 
dessa forma: "Uma sopa de primeira categoria é muito mais criativa que 
uma pintura de segunda ( ... )

• Para satisfazer a necessidade de auto-realização é preciso:

• Estar livres de restrições impostas pela sociedade e por nós mesmos:
• Não se distrair com necessidades de ordem inferior;
• Estar seguros de nossa auto-imagem, de nossos relacionamentos com 

outras pessoas, ser capazes de amar e de ser amados;
• Possuir um conhecimento realista de nossos pontos fortes e fracos, 

virtudes e vícios.  

• Embora a hierarquia de necessidades de Maslow se aplique à maioria, 
há exceções, como religiosos e pessoas tão firmes quanto a sua 
necessidade de auto-realização que desprezam e frustram as 
necessidades inferiores

• Uma inversão mais comum na hierarquia ocorre quando os indivíduos 
colocam importância maior na estima que no amor, acreditando que as 
necessidades de afiliação e amor possam somente ser satisfeitas se 
eles primeiramente se sentirem autoconfiantes.

Necessidades cognitivas

• Maslow propôs um segundo conjunto de necessidades inatas, as 
necessidades cognitivas — de conhecer e entender — que existem fora 
da hierarquia que descrevemos. A de conhecer é mais forte que a de 
entender, precisando ser satisfeita, pelo menos parcialmente, antes que 
a de entender possa emergir. 

• Estudos laboratoriais mostram que os animais exploram e manipulam o 
seu ambiente pela curiosidade, ou seja, por um desejo de conhecer e 
entender.  



• Evidências históricas mostram que muitas vezes as pessoas têm 
buscado o conhecimento sob risco de vida, colocando, pois, as 
necessidades de conhecer e entender acima das de segurança.

• As necessidades de conhecer e entender aparecem no final da 
primeira infância e início da meninice e são expressas pelas crianças 
como uma curiosidade natural. Por serem inatas, não precisam ser 
ensinadas, mas as ações de pais e professores podem inibir a 
curiosidade espontânea de uma criança. O fracasso em satisfazer as 
necessidades cognitivas é danoso e tolhe o desenvolvimento e 
funcionamento plenos da personalidade.

• A hierarquia dessas duas necessidades se sobrepõe à hierarquia 
original. Conhecer e entender essencialmente, encontrar sentido em 
nosso ambiente — são fundamentais para interagir com tal ambiente, 
de um modo emocionalmente saudável e maduro, para satisfazer as 
necessidades fisiológicas, de segurança, amor, estima e auto-
realização. É impossível tornarmo-nos auto-realizados se 
fracassarmos em satisfazer as necessidades de conhecer e entender.

 

Necessidades estéticas

Algumas pessoas carecem de experiências 
esteticamente prazerosas. Quando as 
necessidades estéticas não são 
satisfeitas, o desenvolvimento completo da 
personalidade fica prejudicado.

 

Variáveis situacionais
• Tanto as necessidades pessoais inatas como as variáveis 

situacionais desempenham um papel na teoria de Maslow de 
desenvolvimento da personalidade. 

• O impacto pessoal das situações depende amplamente de 
como as percebemos. No entanto, nossas percepções podem 
não refletir acuradamente uma dada situação. Assim, nossa 
resposta é uma função do que sentimos que a situação seja.

• Em suma, nosso comportamento é determinado por variáveis 
pessoais (as necessidades de motivação inatas) e situacionais 
(as características do nosso mundo como as percebemos). 
Maslow propôs esse ponto de vista interacionista uma década 
antes da erupção do clássico debate pessoa-situação

 



O Estudo dos Auto-Realizadores

• Os auto-realizadores diferem dos outras em termos de  motivação 
básica. Maslow propôs um tipo diferente de motivação para auto-
realizadores chamada metamotivação (também chamada de motivação 
B' ou do Ser). 

• Metamotivação. A motivação de auto-realizadores, que envolve o ato de 
maximizar o potencial pessoal, em vez de esforçar-se por um objetivo 
particular, indica algo além da idéia de motivação da psicologia 
tradicional.

• Os auto-realizadores são preocupadas em satisfazer o seu potencial e 
em conhecer e entender o seu meio. Em seu estado de metamotivação, 
não estão buscando reduzir tensão, satisfazer uma deficiência ou lutar 
por uma finalidade específica, mas sim enriquecer a vida por meio de 
ações que aumentem a tensão para experienciar uma variedade de 
eventos estimulantes e desafiadores.

• Estão num estado de "ser", espontâneo, natural e alegremente 
expressando a sua completa humanidade.

• O fracasso em satisfazer suas necessidades é danoso e produz um tipo 
de metapatologia, que impede o desenvolvimento pleno da 
personalidade e a expressão e uso de seu potencial. Eles podem vir a 
sentir-se desamparados e deprimidos, incapazes de localizar a origem 
desses sentimentos ou de identificar um objetivo que possa aliviar a 
angústia.  

 

Características de pessoas auto-realizadoras

• Percepção clara da realidade

• Aceitação de si, dos outros e da natureza.

• Espontaneidade, simplicidade e naturalidade.

• Dedicação a uma causa

• Independência e necessidade de privacidade.

• Vigor de apreço

• Experiências culminantes

• Interesse social

• Relações interpessoais profundas

• Tolerância e aceitação dos outros

• Criatividade e originalidade

• Resistência a pressões sociais  



• A auto-realização exige coragem. Mesmo quando 
as necessidades inferiores já tenham sido 
satisfeitas, não podemos cruzar os braços e 
esperar ser arrastados em direção ao êxtase e à 
satisfação por algum caminho coberto de flores. O 
processo de auto-realização exige esforço, 
disciplina e autocontrole. Assim, para muitas 
pessoas, pode parecer mais fácil e seguro aceitar a 
vida como ela é, em vez de procurar novos 
desafios. Os auto-realizadores testam a si mesmos 
constantemente, abandonando rotinas seguras, 
comportamentos e atitudes familiares.

 

 

• A visão de Maslow sobre personalidade é humanista e otimista.

• Prioriza a saúde psicológica, não a enfermidade; o desenvolvimento,
não a estagnação, as virtudes e os potenciais, não as fraquezas e
limitações.

• Ele possui um forte senso de confiança em nossa habilidade de moldar
a vida e a sociedade.

• Maslow acreditava que somos capazes de moldar nosso livre-arbítrio
mesmo diante de fatores biológicos e de constituição negativos:

• "...a realidade da injustiça e da deslealdade biológicas: de que alguns
bebês nasçam saudáveis e outros não, alguns nasçam inteligentes e
outros estúpidos, e alguns bonitos e outros feios ( ... ) É algo sobre o
qual nada podemos fazer. É determinado. É uma limitação do livre-
arbítrio. [Mesmo assim, todos têm] uma grande margem para exercer o
livre-arbítrio, a responsabilidade e a oportunidade de tornarem-se
agentes ativos, em vez de joguetes na vida. Há muita margem de
manobra para que eu me ajude antes de desistir e afundar, para que eu
faça o melhor que puder, em vez de me lamentar O que faço com meus
dotes genéticos e com meu corpo é definitivamente mais importante
que meramente o que me é dado pela minha herança genética" (citado
em Hoffman, 1996, pp. 64-65).

 



• Temos o livre-arbítrio de escolher a melhor maneira de satisfazer 
nossas necessidades e realizar nosso potencial. Podemos tanto criar 
um self realizador como privarmo-nos de buscar esse estado supremo 
de realização. Assim, somos responsáveis pelo nível de 
desenvolvimento pessoal que atingimos.

• Ainda que as necessidades na hierarquia concebida por Maslow sejam 
inatas, os comportamentos pelos quais as satisfazemos são 
aprendidos. 

• Portanto, a personalidade é determinada pela interação da 
hereditariedade com o meio, das variáveis pessoais com as 
situacionais. 

• Maslow parece favorecer a singularidade da personalidade. As 
motivações e necessidades são universais, porém as maneiras pelas 
quais as necessidades são satisfeitas variarão de pessoa para pessoa, 
porque esses modos de comportamento são aprendidos. 

• Reconhece a importância das experiências infantis sobre o 
desenvolvimento, mas não nos vê como vítimas das mesmas.

• Embora a natureza humana seja boa, decente e afável, ele não nega a 
existência do mal. Acreditava que algumas pessoas fossem 
incorrigivelmente más. Sugeriu que a perversidade não era um traço 
herdado, mas o resultado de um ambiente não apropriado.  

Teoria e Pesquisa

• Em apoio à teoria de Maslow, uma pesquisa com estudantes 
universitários dos sexos masculino e feminino verificou que a 
satisfação das necessidades de segurança, afiliação e estima 
estava relacionada negativamente a neuroticismo e depressão 
(Williams e Page, 1989). Essa pesquisa, usando um teste 
projetado para medir as três necessidades, também mostrou que 
as necessidades de estima eram mais fortes do que as 
necessidades de afiliação. Os analisados demonstraram menor 
preocupação com as necessidades de segurança, como o 
esperado em uma população universitária.

• Um estudo utilizando o Inventário de Satisfação de Necessidade. 
um questionário de auto-relato projetado para medir quanto uma 
pessoa satisfaz as necessidades descritas por Maslow, 
correlacionou os resultados de teste de estudantes 
universitários com seus resultados no Inventário de 
Personalidade de Eysenck. Novamente, os resultados mostraram 
que as pessoas com maior satisfação das necessidades 
apresentavam menor neuroticismo (Lester, 1990).  

Resumo

• Para Maslow, cada pessoa nasce com necessidades instintivas que a levam ao
crescimento, ao desenvolvimento e à realização. A hierarquia de necessidades
abrange necessidades fisiológicas (por alimento, água, ar, sono e sexo), de
segurança, de afiliação e amor, de estima e de auto-realização. As
necessidades inferiores devem ser satisfeitas antes que as superiores surjam.
Quanto mais inferior for a necessidade, maior é a sua força. As inferiores são
chamadas de necessidades de deficiência, pois o fracasso em satisfazê-las
produz uma deficiência no corpo. As superiores (necessidades de crescimento
ou de ser) são menos importantes para a sobrevivência, mas aumentam o bem-
estar físico e emocional. As de segurança (por proteção, estabilidade, ordem e
ausência de medo ou ansiedade) são fundamentais para os bebês e adultos
neuróticos. As de afiliação e amor podem ser satisfeitas por meio da
associação com um grupo ou de relações afetivas com uma ou mais pessoas.
As de estima englobam a auto-estima e a estima por parte dos outros. A auto-
realização envolve a realização do potencial da pessoa e exige um
conhecimento realista de seus pontos fortes e fracos. As necessidades de
conhecer e entender formam uma hierarquia de necessidades cognitivas que
emergem no final da infância e início da meninice.

 



• A motivação nos auto-realizadores (metamotivação) não visa compensar as
deficiências ou reduzir a tensão, mas enriquecer a vida e aumentar a tensão.
As metanecessidades são estados de desenvolvimento em direção aos quais
se movem os auto-realizadores. A frustração das metanecessidades produz
metapatologia, uma enfermidade amorfa para a qual não pode ser identificada
uma causa específica. Os auto-realizadores constituem menos que 1% da
população e compartilham as seguintes características: percepção eficiente
da realidade; aceitação de si mesmos e dos outros: espontaneidade e
simplicidade; foco mais dirigido a problemas nos quais as metanecessidades
são satisfeitas por meio de compromisso de trabalho que em si mesmos:
privacidade e independência; vigor de apreço; experiências culminantes:
interesse social: relacionamento interpessoal intenso; criatividade; estrutura
de caráter democrático e resistência à aculturação. Nem todos se tornam
auto-realizadores, pois a auto-realização é a necessidade mais fraca na
hierarquia e é a que mais sofre interferência. Liberdade em demasia ou
excessiva falta de segurança na infância inibem a auto-realização. Além
disso, alguns temem realizar o seu potencial mais elevado, o que foi
chamado por Maslow de complexo de Jonas.  

• A imagem da natureza humana feita por Maslow é otimista,
enfatiza o livre-arbítrio, a escolha consciente, a singularidade. a
capacidade de superar as experiências da infância e uma bondade
inata. A personalidade é influenciada tanto pela hereditariedade
como pelo meio. Nosso objetivo fundamental é a auto-realização.

• Maslow usou entrevistas, livres associações, técnicas projetivas e
material biográfico para avaliar a personalidade. O Inventário de
Orientação Pessoal é um teste de auto-relato para medir a auto-
realização. Algumas pesquisas sustentam as características de
auto-realizadores, a relação entre auto-estima, auto-competência
e auto-afeição, a ordem das necessidades na hierarquia e maior
preocupação com necessidades superiores que com as inferiores.
Maslow foi criticado por ter usado uma amostra muito pequena
como base de sua teoria e por não ter explicitado o seu critério
para selecionar avaliados auto-realizadores.

 

Questionário

1.   Quais as críticas feitas pelos psicólogos humanistas ao comportamentalismo e à 
psicanálise?

2.   De que maneira a infância de Maslow pode ser considerada um exemplo da teoria da 
personalidade de Adler?

3.   Descreva as necessidades hierárquicas que Maslow propôs. Como pode ser satisfeita 
cada uma delas?

4.   Quais as diferenças entre as necessidades superiores e as inferiores?

5.   Em que idade desenvolvemos as necessidades de conhecer e entender? Qual delas é 
a mais forte?

6.   Qual é o papel das variáveis situacionais na determinação das necessidades na 
hierarquia?

7.   Defina metanecessidades e metapatologia.

8.   Discuta a motivação e as características das pessoas auto-realizadoras.

9.   Liste quatro fatores que podem explicar por que tão poucas pessoas satisfazem a 
necessidade de auto-realização.

10. Como a imagem da natureza humana de Maslow difere da de Freud?

11. O que a pesquisa correlaciona) revela sobre a relação entre auto-realização e certas 
características de personalidade?  


